
MATÈRIES OPTATIVES DE 3 ESO 
 
Els alumnes de l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) han de cursar algunes 

matèries optatives com a complement a les matèries comunes del seu currículum. En 

concret, els alumnes de 3r d’ESO del nostre centre han de cursar una matèria 
optativa, a raó de dues hores setmanals durant un quadrimestre. 

 

Oferta de matèries optatives 
 

Els alumnes hauran de cursar una matèria optativa encara que es demanarà que en 

triïn tres de cada franja per ordre de preferència. Així, cal numerar d’1 a 3, per ordre 

de preferència, tres matèries d’entre les optatives que us indiquem. 

 

Serà important que les matèries es triïn en funció dels interessos dels alumnes, però 

també en funció de les seves necessitats acadèmiques. Sempre que sigui possible es 

respectarà l’opció triada per ordre de preferència. 

 

Segones llengües estrangeres (francès i alemany) 
 

La segona llengua estrangera és una opció per a tota l’etapa, de manera que els 

alumnes que triïn aquesta opció hauran de continuar en els cursos successius. Els 

alumnes que es decideixin per aquesta opció no podran cursar cap altra matèria 

optativa a 3r d’ESO.  

 

Aquestes matèries optatives van adreçades a l’alumnat que ja té un bon nivell de llengües. 
 

La distribució d’hores setmanals prevista per als cursos vinents és la següent: 

 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

Francès - 2 1 3 

Alemany - 2 1 3 

 

 

3 ESO - BREU DESCRIPCIÓ DE LES MATÈRIES OPTATIVES: 
 
Alemany 3  (Departament de Llengües Estrangeres) 

La matèria optativa d’alemany 3 és la continuació dels crèdits variables cursats  a 2n 

d’ESO. Es treballarà tant l’expressió i comprensió oral com l’escrita amb el suport 

d’àudio, vídeo i informàtic. Es procurarà apropar l’alumne a la realitat alemanya 

mitjançant els suports anomenats anteriorment i amb intercanvis epistolars i per 

internet. Es pretén que l’alumne sigui capaç de comprendre la importància de les 

llengües estrangeres per al seu futur laboral i social.  

 
Reforç de lectura i comprensió: (Departament de Llengua i Literatura castellanes)  

En aquesta matèria optativa, l’alumne consolidarà i reforçarà la comprensió i 

l’expressió escrita. Les lectures i el treball crític d’una selecció de fragments (lírics, 

narratius i dramàtics) seleccionats al llarg de la història de la literatura permetran, a 

la vegada, reforçar el contingut literari de la matèria comuna de 3r. 

 

 



 
Francès 4 (Departament de Llengües estrangeres) 

 La matèria optativa de francès 4 és la continuació dels crèdits cursats a 2n d’ESO Es 

treballarà tant l’expressió i comprensió oral com l’escrita amb el suport d’àudio, 

vídeo i informàtic. Es procurarà apropar l’alumne a la realitat francesa mitjançant els 

suports anomenats anteriorment i més endavant amb una visita a França, intercanvis 

epistolars i per internet. En acabar el curs l’alumne ha de ser capaç de comprendre la 

importància de les llengües estrangeres per al seu futur laboral i social. 

 
Cultura clàssica (Departament de Llengües estrangeres) 

Seguint el cicle de la guerra de Troia i l’Odissea, en aquesta matèria s’aprèn què són 

els mites i el perquè de la seva existència, s’estudien els déus i els herois més 

importants que participen en la guerra de Troia i la influència de la mitologia en els 

diferents àmbits de la cultura actual, amb suport audiovisual i informàtic. 

 

Orientació i emprenedoria: (Departament de Ciències socials) 

Els principals objectius d’aquesta optativa són: aprendre a elaborar el propi itinerari 

formatiu i professional; cercar , seleccionar i interpretar la informació relacionada 

amb el món laboral; i finalment, millorar les habilitats emprenedores per poder crear 

un projecte empresarial. Els continguts de la matèria s’estructuren en tres apartats: 

autoconeixement i itinerari formatiu; mercat laboral i activitat econòmica, i iniciativa 

emprenedora i projecte d’empresa. 

 

Resolució de problemes: 
L’objectiu d’aquesta optativa és que l’alumne aconsegueixi aprendre a aprendre els 

coneixements bàsics de les matèries de l’àmbit científic- tecnològic mitjançant la 

resolució de problemes de temàtica diversa. Aquesta assignatura està pensada per a 

tots aquells alumnes que tenen alguna mancança en l’àmbit abans esmentat.  

 

 


